
                          

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 z dnia 28.09.2018 r. Projekt  

nr RPLD.06.03.01-10-0006/17 pn. ”Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego 

Młyna” 

 

 
DSR-ZP-III.271.15.2020                                                                   Łódź, dnia 04.12.2020 r. 

 

Do wszystkich wykonawców biorących 
udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” 
oraz remont budynku przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz  
z zagospodarowaniem działki 101/1 z placem zabaw - w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” 

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Wydział 
Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego: Miasta Łódź - 
Zarządu Inwestycji Miejskich, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 

Pytanie nr 44: 

Pytanie dot. dokumentu: 3 zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana 30.11.2020r 
Proszę Zamawiającego o sprostowanie terminu związania z ofertą, w sekcji VII pkt 1.2 tekst, 
który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu – numer sekcji IV.2.6 : 
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą ustalony na 11/03/2021 
W dokumencie pierwotnym – ogłoszenie o zamówieniu – mowa o 60 dniach od momentu 
złożenia oferty z czego wynika, że aktualny termin powinien być wyznaczony na dzień 
09/02/2021. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż prawidłowy termin związania ofertą to 08.02.2021 r. 

 

Pytanie nr 45: 

Pytanie dot. SIWZ sekcji 5 pkt 5.1.3.1– zdolności technicznej lub zawodowej 
Czy Zamawiający uzna zdolności techniczne: 
jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed 
upływem terminu składania ofert 
 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącą zdolności technicznej lub zawodowej. Aktualne pozostają zapisy zawarte w 

5.1.3.1 SIWZ: 

5.1.3.1 Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

a) w co najmniej dwóch budynkach wpisanych do rejestru zabytków, roboty 
budowlane remontowo – konserwatorskie o łącznej wartości co najmniej 
5.000.000 PLN brutto, w których był wykonany remont konserwatorski 
muru z cegły pełnej o łącznej powierzchni minimum  800 m2, 
 

b) co najmniej 300 m2 nawierzchni z bruku - kamienia polnego. 
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Pytanie nr 46: 

- Pytanie dot. SIWZ sekcji 5 pkt 5.1.3.1 lit b) – zdolności technicznej lub zawodowej 
Czy Zamawiający uzna roboty brukarskie – wykonanie nawierzchni z bruku w postaci; 
wykonanie mogił nr 3 i 4 o powierzchni 2832 m2 i długości obramowania 740 mb kamieniem 
naturalnym granitowym, 
doły popielcowe o powierzchni 1063 m2 i długości obramowania 296 mb kamieniem 
naturalnym granitowym, 
krematoria o powierzchni 1448 m2 i długości obramowania 428 mb kamieniem naturalnym 
granitowym, 
młyn do mielenia kości o powierzchni 6 m2 i długości obramowania 10 m2 kamieniem 
naturalnym granitowym, 
powierzchnia całkowita 5349 m2, obramowanie całkowite 1474 mb. – referencje w 
załączniku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie.pdf 
 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zapisy dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zawarte w 

5.1.3.1.b SIWZ pozostają aktualne i brzmią jak poniżej: 

5.1.3.1 Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

a) w co najmniej dwóch budynkach wpisanych do rejestru zabytków, roboty 
budowlane remontowo – konserwatorskie o łącznej wartości co najmniej 
5.000.000 PLN brutto, w których był wykonany remont konserwatorski 
muru z cegły pełnej o łącznej powierzchni minimum  800 m2, 
 

b) co najmniej 300 m2 nawierzchni z bruku - kamienia polnego. 
 

 

 
Pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 
stanowią integralną część SIWZ. 
 

 

 
         z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

  /podpis nieczytelny/ 
Roman Cieślak 

                          Dyrektor 
 Wydziału Zamówień Publicznych 

 


